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صورة اخلطاب الصويف السلفي الشرعي التارخيي 

ال��ذي كتبه موالن��ا اإلمام حممد زك��ي إبراهيم 

رائد العشرية وشيخ الطريقة احملمدية الشاذلية، 

إىل أحد خواص مريديه .



دعــاء

دع�ا فضيلة موالن�ا اإلمام الرائد رمح�ه اهلل تعاىل 
ألح�د األخوة يف خطاب له فقال:

» َأَذلَّ اهللُ ُكلَّ َع�ُدوٍّ َلَك إال َنْفَس�َك ، وَجَعَل 
ِعن�َدَك ،  َعاِرَي��ًة  ال  َل�َك  ِهَب��ًة  َعَلْي�َك  نِْعَمَت��ُه 
 ، الَفْق�ِر  وُذلِّ   ، الِغنَ�ى  َبَط�ِر  ِم�ْن  َوَأَع�اَذَك اهللُ 
َل  َغَك اهللُ لما َخَلَقَك َلُه ، وال َشَغَلَك بما َتَكفَّ وَفرَّ
بِ�ِه َل�َك، َوَأَعاَذَك ِم�ن اْلَعْجِز َوالَكَس�ِل ، وَغَلَب�ِة 
ْيِن َواْلَم�َرِض ، َوَجَعَل لَِس�اَنَك َرطِبًا بِِذْكِرِه ،  الدَّ
وَقْلَبَك َحيًّا بُِش�ْكِرِه ، وَبَدَنَك َهّينًا َلّينًا يف َطاَعتِِه ، 

نََك باْلَمَحبَّ�ِة وَمَكاِرِم األَْخالِق « . وَزيَّ

ونح�ن ندع�و هب�ذا ل�كل أخ يف اهلل جيي�ب دعوة 
الداعي إذا دعاه .

أمانة الدعوة
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مح��دًا هلل، وصالًة وسالمًا عىل مصطفاه، وعىل آله وصحبه 
ومن وااله، يف مبدأ األمر ومنتهاه.

وريض اهلل تع�اىل عن أش�ياخنا يف اهلل، ورحم اهلل من س�بقنا 
من إخواننا إليه، ووفق أحياءنا إىل ما حيبه ويرضاه.

�ا بع���د: فهذا خطاب صويف جامع، كتبه ش�يخنا اإلمام  أمَّ
الرائ�د إىل أح�د كرام مريدي�ه، احتوى عىل ُدرٍر م�ن بديع البيان، 
وُغ�رٍر م�ن في�ض الرمحن، وق�د كان ل�ه دوّي بالغ يف األوس�اط 

الصوفية وغريها.

وكان م�ن فض�ل اهلل تع�اىل أن طب�ع ه�ذا اخلط�اب م�رات 
عدي�دة، مف�ردًا أو ملحق�ًا بغ�ريه، ون�ر بالصح�ف املرصي�ة 
ع�ىل حلق�ات يف ش�هر رمضان املب�ارك، ك�ا انتر عىل الش�بكة 
العاملي�ة �االنرتن�ت�، وترج�م إىل اللغ�ة اإلنجليزي�ة���، ترمج�ه 

��� اخلطاب، وترمجته اإلنجليزية، تم نرمها عىل املوقع اإللكرتوين:
  www.almoslem.net
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األخ الفاض�ل الش�يخ يوس�ف حمي�ي الدي�ن البخ�ور احلس�ني، 
وترج�م أيض�ًا إىل اللغة الفرنس�ية ترمج�ه األخ الفاضل األس�تاذ 
إىل  برتمجت�ه  الصاحل�ن  األخ�وة  بع�ض  ويق�وم   املرت�ى���، 

�اللغة األُردية�. 

وهذا اخلطاب ليس إال قطعة أدبية رائعة، ترسي فيها روح 
حكم ابن عطاء اهلل الس�كندري، وتشم منها عبق رسالة اإلمام 
الغ�زايل: �أهي�ا الول�د املح�ب�، احتوى ع�ىل لطائف الرس�الة 
القش�ريية، وتأصي�ل �قواع�د التص�وف� لإلمام أمح�د زروق، 

وح والوجدان. وإيضاحات ابن عجيبة، فهو خطاب للرُّ

واخلالص�ة - أهيا األخ املب�ارك - أنه خطاب جامع ممتع، 
في�ه قواعد وفوائ�د، وإرشاق�ات روحية ورقائق، وإش�ارات 
صوفية ودقائق، يستفيد منها العامة وأهل االختصاص، وكلا 

كررت النظر وجدت املزيد.

وجيدر بك - أهيا األخ املبارك - أن تس�توقفك تلك العبارة 
الُملهَم�ة املحبب�ة إىل النف�س » ي�ا ول�دي « الت�ي ختلل�ت مقاطع 

��� الرتمجة الفرنسية للخطاب منشورة عىل املوقع االلكرتوين:
  www.islamophile.org/spip/article999.html
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اخلطاب وفصوله، والتي كثريًا ما كان خياطب هبا سيدي األستاذ 
اإلم�ام حمم�د زك�ي إبراهي�م تالمي�ذه، والتي جتده�ا يف كثري من 
كتابات�ه، وللعب�ارة أثرها الروح�ي، ووقعها النف�ي، فهي جتمع 
معاين األس�تاذية واإلرش�اد والرتبية والتزكية، مع مشاعر األبوة 
احلاني�ة من تنبيه ونصيحة وحتذير، وخوف عىل التلميذ أو املريد، 
وتدل عىل صدٍق وإخالص وبذل، كلُّ تلك املعاين اجلليلة خترج 
يف نفس واحد وكلمة واحدة، مما يوقظ الشعور، ويوثق الرابطة، 

وهييئ النفس للتلقي والقبول.

وق�د كانت نف�ي تذهب يب كل مذهب كلما س�معُت هذه 
الكلم�ة من ش�يخنا رمحه اهلل تعاىل، وأحس أهن�ا خترج من أعاق 
قلبه، فكلما قال �يا ولدي� ترتادف عيّل تلك املعاين مجيعًا يف صوٍر 
متتابعة، تشعرك بمزيد خصوصية، وبيشء من رس االختصاص، 

يقف عنده من يتذوق معاين الكلات. 

وأحس�ب أن ه�ذه الكلمة وأمثاهل�ا، متثل يف حد ذاهت�ا، بابًا 
عظيًا من أبواب الرتبية والسلوك، بل بابًا عظيًا من أبواب احلياة 

االجتاعية، والطب النفي، وتربية النشء .
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وهي م�ن مرياث الصاحلن، فها هو اإلم�ام الغزايل خياطب 
تلميذه بقوله » أهيا الولد املحب « يف كل مقطع من نصيحته املساة 
بالرسالة الولدية، بينما نجد الشيخ نجم الدين كربى يف » فوائح 
اجل�ال وفوات�ح اجلال ل « يكرر قوله: » ي�ا حبيبي «، بينا اختص 
ر  س�يدي عبد القادر اجلي�الين بقوله: » يا غ�الم « يف كتبه، وُيَصدِّ
س�يدي أمحد الرفاع�ي كالمه بقوله: » أي س��ادة «، وقبل هؤالء 
مجيعًا نجد القرآن الكريم قد سجل قول يعقوب عليه السالم البنه 
يوسف » يا بني «: ﴿ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾، وقالها 
إلخوته: ﴿ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ ﴾، ويبدأ بها لقمان 

وصيت�ه البن�ه: ﴿ ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
 ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ﴾، ويكرره�ا لقم�ان في وصيته: 

﴿ ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ﴾، ﴿ ې  ې ې ﴾.

نس�أل اهلل تع�اىل أن ينفعنا ب�ا علمنا، وأن يعلمن�ا ما ينفعنا، 
وأن جيعلنا من عباده الصاحلن.

ٍد وعىل آلِِه وَصْحبِِه وَسلََّم وَصىلَّ اهلل عىل َسيِِّدَنا حُمَمَّ

عن أمانة الدعوة

حميي الدين حسني يوسف اإلسنوي
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خطاب صويف جامع

من اإلمام الرائد إىل أحد كرام مريديه

..........

ي�ا ولدي:

س�ألتني عن التصوف احلّق، وه�ا أنا ذا - بإذن اهلل - أكتب 
ُهَك إىل بعض آفاق  إليك شيئًا مما حيرضين من � هوامشه �، وُأَوجِّ
ف عىل بعض حقائقه، فأنق�ُل إليك بعض ما قال  مش�ارفه، لتتعرَّ
رجاُله، وما بلََّغني إليه حاُله، وما كان من فيض احلَقِّ جلَّ جالُله. 
وق�د يفوتن�ي التنس�يق والتزويق، ولكنن�ي أس�أُل اهلل أالَّ يفوتني 

التحقيق والتوفيق.

 » اللُه�مَّ إنِّ َأُع�وُذ بِ�َك أن أَتَكلََّف م�ا ال ُأْحِس�ُن، أو أُق�وَل
م�ا ال َأْعَل�ُم، أو ُأَم��اِرَي يف َح�قٍّ أْعَتِق�ُدُه، أو ُأَج�اِدَل ع�ن َباطٍِل 
ْنَيا  يَن بَِضاَعًة، أو َأْطُلَب الدُّ َِذ الِعْلَم ِصنَاَعًة، أو الدِّ أْنَتِق��ُدُه، أو َأتَّ

ْنَيا، أو َأْعَمَل لآلِخَرِة رَياًء وُزورًا «. بنْسَياِن َربِّ الدُّ
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يا ولدي:

قالوا: التصوُف العميل جتربٌة تصل بك إىل التذوق والصفاء 
واملش�اهدة والوصول إىل رسِّ ال�ذات���، واخلالفة عىل األرض، 
وسبيله: العلم والعبادة، فال يغني عنك فيه سواك، فإنَّه ال يمكن 

أن يتذوق لك منه غريك، كا ال يمكن أن ترى بَعْن َرُجٍل آخر.

فهل تس�تطيع أن تعرف طعم » التفاح « َمَثاًل دون أن متضغه 
بالفع�ل؟ وه�ل يكفي أن تنظر إىل العس�ل، أو أن تعرف مكوناته 

لتتمتع بحالوته، دون أن حيتويه الفم أو يعركه اللسان ؟.

وه�ل يمكن أن يتحقق الش�بع، أو ينطفئ العطش بالتصور 
واخليال دون تناول الطعام والراب، فعاًل وواقعًا؟ طبعًا: ال.

ل  وكذل�ك ال يغن�ي يف ه�ذه التجربة جمرد العل�م، وال ُتوصِّ
إليه�ا دروُب الفلس�فة، فالعل�م والفلس�فة أع�ال عقلي�ة، وهذه 

��� لي�س املقص�ود ب�رس ال�ذات اإلحاطة بكنه ذات�ه تعاىل، مع�اذ اهلل ، بل 
املقصود معرفة اإلنسان لذاته، فمن عرف نفسه بالعجز واالفتقار فقد 
ع�رف خالقه بالق�درة واالقتدار، ومن عرفه�ا بالضعف والذل عرف 

ربه بالقوة والعزة .. وهكذا. اه� مصححه .
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التجرب�ة من األعال القلبية الوجدانية، وَش�تَّان ما بينها، غري أنَّ 
التعب�ريات الصوفية إذا عوجلت باإلحس�اس والتعمق، واملعاناة 
والت�ذوق، كانت قادرة عىل تغيري الباط�ن الذي به يتغري الظاهر، 
فيولد اإلنسان والدة جديدة، كلها إرشاٌق وحبٌّ وبركة وإنتاج .. 

هكذا قال الشيوخ !

�ا جم�رد ق�راءة كتب التص�وف ب�ال معاناة، فه��ذه متعة  أمَّ
ذهنية، وثقافة عقلية، وقد تش�ارك فيها النفس األمارة بالسوء، 

فتكون طريقًا إىل الضاللة طردًا أو عكسًا .

وحي�ة، واإلرشاقات القلبي�ة، فهي نتيجة  ��ا المنح الرُّ أمَّ
اجله�ود واألع�ال، فالصوفي�ة أرب�اب أح�وال، ال أصحاب 

أقوال، ولم ينل املشاهدة َمْن ترك اْلُمَجاَهدة .

ي�ا ولدي:

إنَّ التص�وف خدم�ة تتكي�ف بحاج�ة كل ع�رص، وكل 
إنس�ان، وكل وطن، فهي جتس�يد ش�امل لعملية االستخالف 
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ع�ىل األرض، ثم إنَّ اهل�داي�ة أيضًا: جه�د ومعاناة، والش�يخ 
دلي�ل فقط، فَمْن لم َيْس�َع لم يصل، وَمْن ل�م يلتمس املعارج 
ال يتس�امى وال يرتقي، وَمْن لم يتحرك لم ينتقل، ومن اعتمد 

. ، فَتاَه وَضلَّ عىل ما عنده وح�ده اغرتَّ

ويف ذلك أق��ول���:

�ْي�� يق�ول: ه�ل اتاُذ الشَّ

فقل�ُت: وه�ل َتربَّ�ى ق���

كف�ا اليتي�م  ُيْت�ُم  وه�ل 

وه��ل َأب�رَت مك�ف�و

وهل ِعْل�ٌم ، وهل َف����ٌن

َيِس�ُر يف الّصح�� وكيف 

مف�ت��وٌح اهلل  وب���اُب 

�ْل م�ا أتى » موس�ى « تأمَّ

ْل بعث���ة » اهل��ادي « تأمَّ

�خ حمتوٌم ع�ى القاِصْد ؟

���ط مول�وٌد ب�ال وال�د ؟

ُه فاس�َتْغنَى عن الرافِ�ْد ؟

ف��ًا وال حيت�اج للقائ�د ؟

اِش�ْد ؟ بغ�ر الُمْرِش�د الرَّ

�را غريٌب ؟ أعزٌل وافد ؟

ائِ��ْد ؟ ولكن َمْن ه�و الرَّ

وقص�َّ�ت��ه م��ع الع��ابد

اخلال�د الش��اهد  ففيه�ا 

��� ديوان البقايا، لإلمام الرائد رمحه اهلل .
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يا ولدي:

إنَّ نسَبَك إىل اهلل أَصحُّ من نسبَِك إىل أبيك .

ُه َمْن اس�تأذن ع�ىل اهلل َأِذَن له، ومن ق�رع بابه تعاىل  ُث�مَّ إنَّ
ُ الس�بيل، وَنَدُع  أدخل�ه، ونحن إنما نش�ري إىل احلقيق�ة، وُنَبنِّ
الُمري�َد الص�ادق ليص�ل إىل غاي�ة الطري�ق بج�ه��ده، فليس 
ش�يُخَك من س�معَت منه، ولكن ش�يخ�ك من أخ�ذَت عنه، 

وَمْن ج�اهد: َعَدَل، وَمْن اجتهد: َوَصَل .

يا ولدي:

�ريعُة ج�اءْت بتكلي�ف الَخْل�ِق، والَحِقيَق�ُة ج�اءْت  الشَّ
بتعريف الَح�قِّ .

�ريَع�ُة أن َتْعُبَدُه، والطريقُة أن َتْقصَدُه، والحقيق�ُة أن  فالشَّ
َتْشَه�َدُه .

ريَع�َة قي�اٌم بما أمر ب��ه وبرَّ ، والحقيقَة شهوٌد  ُثمَّ إنَّ الشَّ
ر . لما قضى وق��دَّ
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يعُة أقواُلُه، والطَِّريَق�ُة أفع�اُلُه،  وه�ذا رسوُل اهلل � : الشَّ
واحلقيَقُة أح�واُلُه.

فشيَعٌة ب�ال حقيقة: عاطلة، وحقيقٌة ب�ال رشيعة: باطلة، 
�ق،  ق أو تفسَّ ع ولم يتحقَّق فق�د تعوَّ وهل��ذا قالوا: » َمْن ت�َشَّ

وَمْن حتقَّق ومل يتشع فقد هترَطَق أو تزندق «.

واعل�م - ي�ا ول�دي - أنَّ الريع�َة ليس�ت إال احلقيق�ة، 
واحلقيق�ة ليس�ت إال الريعة، فهم�ا يشٌء واحد، ال يت�مُّ أَحُد 
َق  جزأيه إالَّ باآلخر، وقد مجع احلقُّ تعاىل بينُهَما، فمحاٌل أن ُيفرِّ

إنساٌن ما مج�ع اهلل .

ُثمَّ تأمل - يا ولدي -: َقْوُلَك  » ال إله إالَّ اهللُ « هذه حقيقة، 
ق بينها أحٌد َهَلَك،  ��ٌد رُس�وُل اهلل « هذه رشيعة . فلو ف�رَّ » حُمَمَّ

َك، وَمْن َردَّ الريعة: َأْلَح�د ���. فإنَّ َمْن َردَّ احلقيقة: َأرْشَ

�ْل قوله تع�اىل: ﴿ ٿ  ٿ     ﴾ جتد الريعة، ﴿ ٿ   ُث�مَّ تأمَّ
ٿ﴾  جت�د احلقيق�ة، ومه�ا يشٌء واح�د يس�تحيل ط�رح 

��� واملرك وامللحد : كافران .
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 أح�د جزئيه .. عب�ادُة الع�بد : ظاه�ر األمر، وإعان�ة اهلل : باطِنُُه، 

وح يف اجلََسد، واملاء يف العود. وال ُبدَّ لكل ظاهر من باطن، كالرُّ

�َجرة، واألريج من  يَع�ِة، كالثََّمَرِة من الشَّ احلقيَقُة من الرَّ
ْهرة، واحلرارة من اجلمرة، فال ُبدَّ من ه�ذه لتلك، فاستحال  الزَّ

قيام حقيقة بغري رشيعة.

ي�ا ولدي:

َعاء، الذي يناجي ب�ه  انظ�ر بعن عقلك وقلبك إىل هذا الدُّ
أَحُد العارفن من أشياخنا ربَّه، فيقول:

َك ���. ْنَيا فقد طلْبُت َغْرَ » إهلي: إذا َطَلْبُت منَك الدُّ

َهْمُتَك��2. وإذا سألُتَك ما َضِمنَْت يل فقد اتَّ

املال�ك ويطل�ب  ي�رتك  تع�اىل، فكي�ف  اهلل  الدني�ا كله�ا مل�ك  ��� ألن 
اململوك ؟!

��2 م�ا ضمن�ه اهلل تع�اىل أش�ياء كثرية ، منها ال�رزق ، وقد أقس�م اهلل تعاىل 
ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ    ﴿ فق�ال:   َح�قٌّ  أن�ه 
فق�ال:  ﴾، وق�د س�معها ع�ريب   ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  

» َمْن أغضب رب العزة حتى أقسم ؟ «.
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ْكُت بَِك ��� !! َك فقد أرْشَ وإْن َسَكَن قلبي إىل َغْرِ

َجلَّْت أوَصاُفَك عن الُحُدوِث فكيف أكون َمَعك��2 ؟

َهْت ذاُتَك من العلل، فكيف أكوُن قريبًا بذايت منك ؟!  َوَتنَزَّ
ك ؟! «. وتعالْيَت عن األغيار، فكيف يكون قوامي بَغْرِ

إنَّ�ه كالٌم كأنَّ�ه ص�دًى ِمن ُروح الُق�ُدس، وكأنَّما اقتبس�ه 
الش�يخ ِمن ألح�ان الذي�ن حيملون العرش، وَم�ْن حوله، وِمن 
تس�ابيح األرواح املهيََّم�ة بآف�اق امل�أ األع�ىل، كالٌم فيه رائحة 
موالنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم، وَأقباٌس من أضواء 

سدرة املنتهى، ومالمح من صدى احلقيقة والريعة .

إنَّ التصوف - عندنا - هو » علم فقه املعرفة «، فهو تصحيح 
اإلسالم، وحتقيق اإليمان، وتأكيد اإلحسان���.

��� وم�ن س�كن قلبه إىل غري اهلل فقد أرشك، قال تع�اىل: ﴿ ې  ى   ى  ائ  
ائ  ەئ  ەئ  وئ           وئۇئ ﴾.

��2 ألن احل�ادث ال يك�ون مع�ه إال ح�ادث مثل�ه ، واملعية الت�ي يقصدها 
الشيخ هنا املعية القلبية .

��� ه�ي مرات�ب احلدي�ث املع�روف ال�ذي ذك�ر في�ه رس�ول اهلل � : 
» اإلحس�ان أن تعب�د اهلل كأنك ت�راه «، وهو حديث معروف مش�هور 

بن أهل العلم .
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وم�ن هنا كان واجب�ًا، ال يمكن حتصيله بمج�رد القراءة، 
ويبدو ذلك واضحًا يف هؤالء الذين يدرسون التصوف علمًا، 
وال يمارس�ون�ه عماًل!! وهم حيمل�ون أعىل األلقاب العلمية، 
وكان يسميهم والدي » عربات النقل البرية « أو » سعاة بريد 
املعرف�ة «، إنَّما التَّصوف رفُع األس�تار ع�ن أرسار الكونيات، 
إلدراك أن�وار ش�موس احلقائ�ق، فال ب�د - م��ع العلم - من 

المعاناة واملارس�ة .

والتص�وف: التقوى، والتص�وف: التزكية، ومها مقام جيمع 
اخلوف والرجاء، وينهض بالعقيدة والُخُلق، وبه تتحقق إنس�انية 
نيا باآلخرة،  اإلنسان، وإنَّه ما من آية يف القرآن إال وهي تربط الدُّ

وجتعلها وسيلة إليها، من باب التقوى وطريق التزكية .

أل�م يق�ل اهلل تع�اىل: ﴿ ی  جئ  حئ  مئ ﴾، و﴿ ڦ   ڦ  ڄ  
َس�االت: التزكي�ة ﴿ چ   ڄ﴾. أل�م يك�ن ِم�ْن رِسِّ الرِّ

چ  ڇ   ڇڇ ﴾.

أدب،  والعب�ادة  أدب،  والعقي�دة  أدب،  التََّص�وُف  نع�م: 
واملعاملة أدب.
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اني�ة �  بالعلم والدرس  وهن�ا يص�ل العبد إىل رتب�ة � الربَّ
ڎ       ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ    ﴿ واملارس�ة: 

ڈ  ڈ  ژ ﴾.

ي�ا ولدي:

�ويفُّ أكَثُر من » فقيه «، فالفقيه وقف عند األقوال ���.  الصُّ
ا  �ويفُّ أكَثُر من » عابد «، إذ العابُِد وقف عند األعامل . أمَّ والصُّ

هو فقد َجَ�َع بينهما، فأثمر » األحوال «.

�ويفُّ أكَثُر من » زاه�د «، إذ الزاهد يف الدنيا زاِهٌد يف  والصُّ
�ويف فال يزهد إال فيم�ا حيجبه عن اهلل، وبهذا  �ا الصُّ ال يشء. أمَّ

جيعل الدنيا يف يده، ال يف قلبه.

��� ق�ال اب�ن كث�ري رمحه اهلل تب�ارك وتع�اىل، وهو أح�د تالميذ اب�ن تيمية 
رمح�ه اهلل تب�ارك وتع�اىل ، عن�د تفس�ري قوله تع�اىل : ﴿ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ ﴾ ]اآلية �8 من سورة املائدة[ : » وقال 
بعض ش�يوخ الصوفية لبعض الفقهاء : أين جت�د يف القرآن أن احلبيب 

ال يع�ذب حبيبه ؟! فلم يرد عليه ؛ فتال عليه الصويف هذه اآلية ﴿ پ   
ڀ  ڀ  ڀ ﴾، وهذا الذي قاله: حسن « ... إىل آخر ما قال 

رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة ،  فراجعه هناك لتستفيد .
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وهكذا يصبح التصوف فرض َعْن، ألنه » َطَلُب الَكَماِل «، 
وم�ا من خملوق إال وفي�ه نقص جيب اس�تكاله، وبالتايل كان كل 
ِعْلم يمكن االس�تغناء عنه إال التص�وف، ألن موضوعه: الذاُت 
وح، وَعالَقُة الوجود باملوجود، وارتباط الغيب بالش�هادة،  وال�رُّ

وامللك بامللكوت، وُكلُّ ِعْلم بعد ه�ذا فهو: ناف�لة .

جاء ش�اٌب إىل مرش�د صويف، فقال له: يا ولدي: » إن كنت 
تريد الدنيا واجلنَّ�ة فعليك بفقيه، وإن كنت تريد رب الدنيا ورب 

اجلنة فهلم إلينا «.

نع�م، َم�ْن َوَج�َد اهلل َفَما َفَق�َد ش�يًئا - وإْن َفَق�د - . وَمْن 
َفَق�َد اهلل، َفَما َوَج�َد ش�يًئا - وإْن َوَجد - . فشؤون الدنيا كلها 

كشؤون اآلخرة كلها، ﴿ ېئ       ىئ  ىئ  ىئ ﴾.

ي�ا ولدي:

الَبَشُ َم�َدٌر، ال َيُْلو ِمن َكَدٍر، فَمْن َنَظَر إىل الَخْلِق: َهَلَك، 
: َسَلَك وَمَلَك. وَمْن َنَظَر إىل الَحقِّ



22

ولك�ن عليك بخل�وص النِّية من قي�ود املقام�ات، وأغالِل 

األحوال، وعبادة اآلمال .

ُث�مَّ إنَّه ليس الَعَجُب ممن هلك كي�ف هلك، ولكن الَعَجَب 

ممن نجا كيف نجا !

ي�ا ولدي:

إذا قي�ل: إنَّ التص�وف م�ن �الصف�اء�، فق�د أصب�ح اس�م 

التص�وف أعظ�م من أن يكون له جنس يش�تق من�ه، ألن الرط 

ا  يف االشتقاق: التجانس ، واملوجودات كلها: ضد �الصفاء�، إهنَّ

ه. َكَدٌر �إال ما كان هلل�، وال يشتق اليشء من ضدِّ

ويف ( هو صاحب الوصول. ُثمَّ إنَّ ) الصُّ

و ) املتصوف ( صاحب األصول.

واملستصوف ) املتمصوف ( صاحب الفضول.

وإذا ريض املحبوب: كشف املحجوب.
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والتص�وف: فن�اء صف�ة العبد ببق�اء صفة املعب�ود، ومن 
هن�ا كان الصويف هو ال�ذي ال َيْمِلك وال ُيْمَلك، أي ال َيْمِلك 
نفسه، ألنه ِمْلٌك هلل، وهبذا ال َيْمِلُكه غريه من مال، أو جاه، أو 
ب�ر، ُثمَّ إنَّ صحة امللكية تكون للموجود، والصويفُّ يف ُحبِّ 

رب�ه مفق�ود .

واملبتدئ يف الصوفية يرى َنْفَس�ه، ولكن يراها ناقصة، فهي 
- مع هذا - حجاٌب بينه وبني اهلل .

يَّة،  ه عن َنْفِس�ِه، ف�ال يراها بالُكلِّ ا املنتهي فقد َغضَّ بَرَ أمَّ
ألن�ه ي�رى َقيُّومها املوجود احلق ال س�واه، وم�ا ال قّيومية له من 

�د . نفسه فهو َعَدٌم ُمَسَّ

ي�ا ولدي:

الصويفُّ َقائٌِم بربِّ�ه عى قلبه، وَقائٌِم بقلبِِه عى َنْفِسِه، وَقائِ�ٌم 
بنَْفِس�ِه عى َم�ْن يليه، وه�ذه القوام�ة هي التحق�ق بالتصوف 

الرفيع: ﴿  ھ        ھ  ھ   ے  ے ﴾.
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والص�ويفُّ ُيِقي�ُم أْمَر الَخْلِق يف َمَقاِم�ِه، وُيِقيُم أْمَر الَحقِّ يف 
َمَقاِم�ِه، فُيْظِهُر ما ينبغي أن َيْظَهَر ، وَيْس�ُ�ُ ما ينبغي أن ُيْس�َ�، 
ويقوم بواجب وقته كأفضل ما يقوم رجل، وب�ه يستقيم عاتق 

اني�ة . امليزان بُروح الربَّ

إنَّ اهلل أمرن�ا بالتصوف، فه�و يقول: ﴿ ڇ  ڍ     ڍ  
ڌ  ڌ ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ ﴾.

اني�ة عندن�ا ه�ي ) التص�وف (، فه�ي يف اآلي��ة عل�م  والربَّ
ودراس�ة، ومقتى ذلك: العمل، والعمل الصحيح .

اني�ة، وه�و التَّق�وى، وه�و التزكية،  فالتص�وف: ه�و الربَّ
انية بال  وثالثته�ا يشٌء واح�د، ال بد لبعض�ه من بعض، ف�ال ربَّ

تقوى، وال تقوى بال تزكية .

ي ذل�ك مجيع�ًا: ال�رب ﴿ ۅ  ۅ     ۉ   وتس�تطيع أن ُتَس�مِّ
ۉ ﴾ فاقرأ آيات الرِبِّ من سورة البقرة وغريها ���، وسرتى أن 

مِجاع ذلك ومالكه هو » الُخُلق «.

��� منه�ا: اآليات »44« البقرة، و»�77،�89،�92« آل عمران ، و »2« 
سورة املائدة ، واملجادلة »90« . 
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فالتَّص�وف ُخُل�ق » َمْن زاد علْي�َك يف الُخُل�ِق: َزاَد علْيَك يف 
التَّصوف «، وبالتايل زاد عليك يف اإلنس�انية، فنفع وانتفع، وأدَّى 

رسالة البرية بروح ساوية َعِليَّ�ة.

وهك�ذا ترق ل�ك بعض مع�اين قوله تع�اىل: ﴿ ڱ  ڱ     
ين، فإنَّما  نيا والدِّ ڱ  ں ﴾، فما كان من عظمٍة يف ش�ؤون الدُّ

هي أثر للُخُلق العظيم.

ي�ا ولدي:

َق  اِدِق َس�بِيٌل، ألنَّ�ه حتقَّ �ويفِّ الصَّ لي�س للش�يطان عى الصُّ
�ة المحضة، فدَخ�َل يف ُقُدس: ﴿ ې  ې  ې  ې   بالُعُبوديَّ

ى  ىائ ﴾.

وق�د ع�رف الش�يطان هذا واع�رتف ب�ه، ﴿مج  جح   
مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس﴾، وق�ال: 

﴿ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک    ک  
ک  گ﴾، وِم�ْن َث�مَّ كان�ت العبودية أع�ىل مراتب 

القرب: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾، و﴿ ڭ  ڭڭ  
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ۇ  ۇ  ۆ﴾، ﴿ چ  چ   ڇ ﴾، ﴿ ڇ  ڇ ﴾، 
﴿ ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ﴾ .

واْعَل�ْم - ي�ا ولدي - وَعلِّ�م النَّاس: أنَّ التص�وَف الَحقَّ 
نَّة، عى أساس العزيمة، وحذار من  ُمَقيَّ�ٌد بأحكام الكتاب والسُّ
ها المحدود، فالتصوف -  ْخَصة، إال يف َح�دِّ الصرورة إىل الرُّ
من حيث هو - ِعْلٌم وَعَمٌل، وُخُلٌق وِعَباَدٌة، وِجَهاٌد وَدْع�َوٌة ..  
ٌل مما جاء به الوحي، وحثَّت عليه الشيَعُة كما  ُهَو أْصٌل ُمَؤصَّ
رأْي�َت، فهو كم�ا قلنا » طل�ُب الكَم�اِل «، وكلُّ امرئ - مهام 
يك�ن ش�أنه - في�ه وجه، أو وج�وه من النق�ص، وبهذا يصبح 

التصوف واجبًا عينيًا، ال عذر ألح�د معه .

ُفنَا (، وهو ) علم فقه املعرفة (، وال ش�أن لنا  ) ه�ذا هو َتَصوُّ
بتصوف اآلخرين، و﴿    گ گ  ڳ   ڳ ڳ ﴾.

وهك�ذا يك�ون الصويفُّ ه�و � املس�لم النموذج�ي �، متثياًل 
لإلنس�انية الرفيع�ة، واندماج�ًا يف موك�ب احلياة الزاخ�ر باجل�دِّ 

وبالمجد، والعمل الروحي، والعمل احلضاري اخلالد.
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، الَفْرُق  : َبَدٌن مع الَخْلِق، وُروٌح مع الَحقِّ يعي�ش الصويفُّ
يف لَِسانِِه، والَجْمُع مع َجنَانِِه ���، وهو يعلم أنَّ العمل َمَع الغفلة 

َخْرٌ من الغفلة عن العمل !!

ي�ا ولدي:

التصوف دعوة » الُحبِّ « الذي فقده النَّاس، ففقدوا احلقيقة 
اإلنسانية يف األجساد البري�ة .

واحل�بُّ هو: اخلصيص�ة املميِّزة للس�الك الص�ويف، فهو 
حيبُّ اهلل، وبالتايل حيب خلق اهلل، فهو حيبهم بحب رهبم، وهو 

هم . بحكم حبه هلم يسعى يف خريهم وبرِّ

�الم،  ، والسَّ ر - ي�ا ول�دي - جمتمعًا حيكم�ه:  احلبُّ وتص�وَّ
والتَّس�امح، والتيس�ري، واللن، والتعب�د، والتعاطف، والرف، 
ى معايل األم�ور  ؛ كيف يكون أف�راده ؟ وكيف  واإليث�ار، وحت�رِّ

متيض حضارته ؟!

��� الَجنَان: بفتح اجليم: القلب .
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إنَّ العنَف، والقس�وة، والقهر، والتعايل، واخلبث، والتغايل، 
والب�ذاءة، والتع�امل، واالندف�اع، وأذى الناس: أق�ذاٌر ال يعرفها 

التصوف.

�ويف حي�دو ع�ىل ش�اطىء احلب  واس�مع اآلن الش�اعر الصُّ
قائاًل:

َحَراِء َكْلبًا رأى المجنُوُن يف الصَّ

فَم��دَّ له ِمَن اإلحس��اِن َذْيال !

ِمنْ�ُه كان  م��ا  ع�ى  فالم���وُه 

وقالوا:كم َأَنْلَت الَكْلَب َنْيال ؟

فقال: َدُع�وا الَمالَم�َة إنَّ َعْينِي

رأْت��ُه َلْي��َل�ًة يف َح�يِّ » َلْي�َى «

ي�ا ولدي:

يقول السادة ريض اهلل عنهم:

» ِسُّ الَحِقيَق��ِة َظاِه�ٌر، وَعَلُم الَمْعِرَف�ِة منُصوٌب، وَباُب 
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�َش  الوُص�وِل َمْفُت�وٌح ؛ وَما َحَجَبُكْم إال ُرْؤَية أنُفِس�ُكْم، فَعشَّ
فيها الكِْبُ وَباَض وَأْفَرَخ !! «، والكِْبُ ِمَراُث إْبلِيس .

وهم يقولون ريض اهلل عنهم: 

اِعي َأْسَمَع، َفَأْقنَ�َع  لِيُل الئٌِح، والدَّ » الطَِّريُق واِضٌح، والدَّ
ُ بعد ذل�ك إال ِمْن َغْفَل�ِة النَّْف�ِس، وَغَلَب�ِة  َوَأْمَت�َع؛ وَم�ا التََّح�رُّ

َوى «. الَهَوى، واْعتَِقاِد الَفْضِل عى السِّ

ي�ا ولدي:

لقد كان التصوف ثورة عىل الرتف واالستعجام واالنحالل 
والالمباالة ؛ فإذا دخلته املغاالة، فتلك طبيعة األش�ياء، وهذه 
قصة الصحابة الذين أرادوا أن يصوُموا بال فطر، وأن يعيش�وا 
عىل الطعام الرمزي، وأن يرتكوا النس�اء واألوالد، وأن يصلوا 
الليل بالنهار: َتَعبُّدًا وانقطاعًا عن احلياة، فنهاهم الرسول �، 

وأرشدهم إىل الوسطية واالعتدال ���﴿ ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ ﴾.

��� كان فيا قال هلم رس�ول اهلل � : » َمْن َرِغَب عن ُس�نَّتي فليس منِّي « 
متفق عليه .
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، فإذا داخل  كان ذلك والوحُي ينزل، والرس�وُل � حيٌّ
التصوف الغالة واملتنطعون، واس�تبدلوا حك�م إحياء النفس 
بقتل النفس، أو اختاروا اخلبيث عىل الطيب ؛ فليس هذا عيبًا 
يف التصوف نفس�ه؛ فالتصوف يشء غري املتصوف، وال يمكن 
أن حيمل اإلسالُم وزر املسلم الذي ينحرف، وهل يرتك املسلم 

التقي إسالمه ألنَّ يف املسلمن قومًا َضلُّوا السبيل؟!.

�ة عىل  �َيادة التَّامَّ �ة املطلق�ة، والسِّ التص�وف دع�وٌة إىل احلريَّ
النفس والش�هوة، وعىل الشيطان، وعىل العبودية لغري اهلل، وعىل 
كل َصَغ�ار ُخُلقي أو فكري، فهو أْصُل التََّحُرر املطلق من أغالل 

ويفَّ قد حتقق بقوله: » ال إله إال اهلل «. املادة واهلوى، ألنَّ الصُّ

فالتص�وف - ي�ا ولدي - كما رأْيَت ، ف�وق أنَّه دعوة احلب 
والنور، والفيض والربكة واملدد، هو دعوة احلرية املطلقة، ورفض 
�ة - لغري اهلل، فهو - يا ولدي - ردُّ  ُكلِّ عبودية - حسيَّ�ة أو معنويَّ
اعتبار اإلنسانية لإلنسان، بعد ما فقد اإلنسان اعتباره، واستعبدته 
�هوات  َم�ة، والشَّ امل�ادة، وم�كاره األخ�الق، والكي�وف املتحكِّ

املظلمة، واآلمال املعتم�ة .
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التص�وف - يا ولدي - هو ترمي�م بناء الباطن بعد أن حتطم 

اإلنسان من داخله.

ة، والعل�م، والتوحيد،  : دْع�َوٌة إىل الُق�وَّ التص�وُف احلَ�قُّ

والعزة، والعدالة، واملساواة، واإلحياء، والتكافل، والتكامل، 

َيادة، والقيادة، ألنَّ اهلل َخَلَق املسلم  والتجديد، واالبتكار، والسِّ

احل�قَّ لُيَمارس ُكلَّ هذا وما يرتتب عليه، وما يتفّرع عنه، قوالً 

وعم�اًل وح�االً ﴿ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  

ٌح عريٌق عميٌق،  ې  ېې ﴾، ول�ُكلِّ كلم�ة من كل ذل�ك رَشْ
نَُّة، وفرُعُه الَفْيُض واملدد. أْصُلُه الِكَتاُب والسُّ

وهك�ذا كان َمْن فاته التص�وف احلق، فقد فاته اخلري الذي 

ُض ع�ىل اإلط�الق، وأيُّ َخ�رْيٍ يك�وُن إذا انقطعت  ق�د ال ُيَع�وَّ

َعالَق�ة املرء بالسماء، وما وراء ه�ذا من األرسار واألنوار ؟!.

 إنَّ عن�د » الصوفية « ما عند النَّاس، وليس عند النَّاس ما 

عند » الصوفية «.
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ي�ا ولدي:

ق�د يع�رتض عليك بعضهم بأقواٍل ل�م يفهمها مما جاء 
عن بعض السلف، والس�لف بر، فإْن أخطئوا فوزرهم عىل 

أنفسهم، وال ُنْسَأُل عنهم، وال ُنؤاَخُذ بما اجرتحوا، ﴿ ېئ  ىئ  
ىئ  ىئ  یی ﴾.

�م أرادوا اخل�ري، وكان�ت هل�م ظ�روٌف  ولكنن�ا نعتق�د أهنَّ
ورصوٌف ومالبس�ات، أجربهت�م ع�ىل الرم�ز واإلش�ارة، أو إىل 
اإللغاز والتحجية، وما دامت أقواهلم تقبل التأويل اإلياين - ولو 
م�ن وجه واحد م�ن مائة وجه آخر - فإننا نحمله عىل هذا الوجه 
 الواح�د املؤمن، بحس�ن الظ�ن، وبحك�م العلم، ون�دع ما وراء 
ذل�ك هلل وح�ده، فليس أحد يقول أو يكتب ش�يئًا وهو يعتقد أنه 
يدخل به النار!! وليس من َحقِّ أحد أن حيكم عىل أحد باخلروج 

من امللَّة إال بدليل ال شبهة فيه » عىل مثل ضوء الشمس « ���.

��� قال رسول اهلل � : » عى مثل الشمس ، فاشهد أو َدْع « رواه احلاكم 
والبيهق�ي عن ابن عباس مرفوعًا ، ولفظه: » إذا علمت مثل الش�مس 
فاشهد ، وإال فَدْع « ورواه الديلمي بلفظ » يا ابن عباس، ال تشهد إال 
عى أمر ييضء لك كضياء الش�مس «، ورواه الطرباين والديلمي أيضًا 

عن ابن عمر ريض اهلل عنها .
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ونح�ن نعتق�د أنَّ لكالم الق�وم مفاتيٌح ملس�تغلقات مرتامية 
�ة، فما ل�م نفهمهم ع�ىل مرادهم  �ة اخلاصَّ األبع�اد، فه�ي لخاصَّ

اليقيني فلندع هلل أمرهم، ولنستغفر اهلل لنا ولهم .

ونقول: لعلَّهم تأولوا، أو اجتهدوا فأخطأوا، هذا موقفنا: 
م�ربءًا م�ن الوغ�ى��� والدع�وى، ع�ىل طري�ق احل�ب واخل�ري 

واألدب.

ي�ا ولدي:

ٍن أالَّ  ٍك إىل ُس�ُكون، وِنَاَي�ُة ُكلِّ ُمَتَك�وِّ َغاي��ة ُكلِّ ُمَتَح�رِّ
َيُكون، فإذا كاَن ذلَِك َكَذلَِك، َفلَِم التََّهاُلُك َعَى اهَلالِِك؟!.

يقول أشياخنا ريض اهلل عنهم: 

أُصوُل ُصْحَبتِنَا َسْبَع�ٌة:

�ة . 1- ُعُلوُّ الِهمَّ

2- وِحْفُظ الُحْرَم�ة .

��� الوغى: الصوت واجللبة .
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3- وُحْسُن الِخْدَم�ة .

4 - وُنُفوُذ الِعْزَم��ة .

5 - وَتْعظِيُم النِّْعَم��ة .

��ة . 6 - والنُّْصُح لأُلمَّ

7 - وَدْفُع الَباطِِل باحِلْكَم��ة .

وه�م يقول�ون: » إذا َألِ�َف الَقْل�ُب اإلِع�َراَض ع�ن اهلل، 
َصِحَبْتُه الوِقيَعُة يف َأْولَِيائِِه «���.

�َة اإلس�الم، أو س�عة  وَقلََّما رأْيت يف خصوم التصوف رقَّ
ة، أو رفق الوالي�ة، أو حسن الظن، أو  األفق، أو سماح�ة النُُّبوَّ
أدب املعاملة، فإن ذلك كله إنَّما ينبع من معن التواضع، الذي 

ه�و مخرية » مكارم األخالق «.

وه�ؤالء ق�د ُحرُموا ه��ذه النعمة، فليس منه�م إال جاف 

��� م�ن ق�ول اإلم�ام املجم�ع ع�ىل جاللته أب�و ت�راب النخش�بي �املتوىف 
245 ه��، انظر الرسالة القشريية ص ��9. اه� مصححه
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الطب�ع، معتم القلب، غليظ ال�روح، ثقيل الظِّل، مظلم، معتم، 
، أو صاحب » مشنقة «  َكنُود ؛ فهو متأزم،  �اٌن فظٌّ كأنما هو سجَّ
ُر من  �د، حامل غلٍّ عىل الذي�ن آمنوا ���، يكاد الك�رب يتفجَّ معقَّ
َجنَْبْي�ه، تعاليًا عىل النَّاِس، وتألهًا عليهم، فقد زَعُموا ألنفس�هم 
العصمة وض�ان اجلنة، وأقام�وا من أش�خاصهم أوصياء عىل 
ين ما عنده�م وحدهم، إال َم�ْن رحم اهلل،  دي�ن اهلل، كأنَّم�ا الدِّ

وقليٌل ما هم.

نا نأس�ى هلم، ونعطف عليهم، مما ابتالهم اهلل  ويعلم اهلل أنَّ
ب�ه، وندعو اهلل بظهر الغيب هلم، وال نزال نعتقد أنَّ فيهم َخْرًا، 

نرجو أن يغلب عليهم، وما ذلك عى اهلل بعزيز.

َما  إنَّ النَّ�اس ال يطلبون اهلل واجلنَّة بما َصحَّ عند غرهم، وإنَّ
يطلبون ذلك بما َصحَّ عندهم، فإن أصابوا فأجران، وإن أخطأوا 

فأجر��2، وعند اهلل مزيد، ولكل امرىٍء ما نوى.

��� أين هؤالء من قول اهلل تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ﴾ ] اآلية �0 من سورة احلر[ .
��2 لقول رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ذلك .
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ي�ا ولدي:
هذه لمح�ٌة » عى هامش التصوف «،  وأرجو أن يكون يل 
عودٌة إىل مثل هذا احلديث َمَعَك، إن  كان يف العمر م�دد، فه�و 

حديٌث غري ممنون: ذو شؤون وشج�ون !!.

ْثنَا  وإينِّ أقول ما قال السادة: » لو َأنَّ اخلاطئني َخِرُسوا ما َتَحدَّ
ِمَن الَبَكْم «، ويعلم اهلل لو كان للذنوب ريٌح ما دنا منَّا أحد���.

أقوُل قويل هذا، وأْسَتْغِفُر اهلل يل ولكم وللمسلمني.

وهو املوفق املستعان.

ٍد وعى آلِِه وَصْحبِِه وَسلََّم * * وَصىَّ اهلل عى َسيِِّدَنا حُمَمَّ

وكتبه املفتقر إليه تعاىل وحده
حممد زكي الدين بن إبراهيم اخلليل الشاذيل

رائد العشرة وشيخ الطريقة الشاذلية املحمدية
رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة

��� قال الشاعر رمحه اهلل تعاىل:
أحس��َن اهلل ب��ن����ا
منّ�ا املس�تور  ف�إذا 

أنَّ اخلطاي�ا ال تف�وُح
فض�وُح جنبي�ه  ب�ني 
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معلومات عن الطريقة احملمدية

)1( الطريقة املحمدي�ة: طريقة صوفية ، سلفية ، رشعية مستنرية، 

معرتف هبا رس�ميًا ، أساس�ها: علم الكتاب والس�نة، وهي 

تنتسب إىل سيدنا » حمم�د « � ، ظاهرًا من طريق األشياخ، 

وباطنًا من طريق التلقي الروحي املبارش ، من احلرضة النبوية 

الريفة .

 )2( س�ن�د الطري��ق�ة : ش�اذيل أص��ي�ل ، م�ن طري��ق اإلم�ام 

اب�ن ن�ارص الدرعي ، ال�ذي ينتهي إليه نس�ب خاصة فروع 

السادات الشاذلية املباركة ؛ فهي أخت شقيقة لكل السادات 

الشاذلية الرعية .

)3( وللطريقة أنس�اب أخرى للتيم�ن والتبك متصلة باألقطاب 

األربع�ة املش�اهر ، ث�م بالس�ادات اخللوتية والنقش�بندية ، 

والتيجاني�ة والكتاني�ة وغريه�ا ؛ وهل�ذا فنح�ن نح�ب مجيع 

الط�رق الرعي�ة ، ونعت�رب أننا أبن�اء عموم�ة روحية يف اهلل 

تستوجب التعاون واملودة قوالً وعماًل .
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 )4( لي�س يف طريقن�ا طب�ٌل وال زم�ر ، وال رق�ص وال مواك�ٌب ، 
وال راياٌت وال أوشحة ، وال شعوذٌة وال جتارة ، وال رضائب 
وال مك�وس، وال أكل ألم�وال الن�اس بالباط�ل ، وال جيوز 
عندن�ا التظاه�ر والتفاخ�ر ع�ى اإلطالق ، وإن�ام هي صورة 

صحيحة من أعامل السلف الصالح .

)5( طريقتن�ا ه�ذه للخ�واص أساس�ًا ، ثم هي لصف�وة اجلامهر 
الراش�دة ، وطالب احلقيق�ة والنور ؛ فال بد لكي تس�تكمل 
ثقافتك عن � الطريقة املحمدية � من أن تطالع �مطبوعات� 
الطريقة ، لتعرف مدى رشعيتها وتس�اميها ، مما يتناسب مع 
كل إنس�ان يف كل زم�ان وم�كان ، مت�ناس�قة م�ع مط�ال�ب 
احلي�اة، وتط�ور الواقع ، وكرام�ة اإلنس�ان ، وخدمة الدين 

والوطن .

��6 فال ب�د من مط�العة كتاب � البداية � ، و� الدليل املجمل �، 
و� املنه�ج �، وأع��داد جم�ل�ة � املس�لم � ، وكت�اب � البيت 
املحم�دي � ، ث�م الكت�ب األساس�ية � أص�ول الوص�ول - 
أبجدي�ة التص�وف - الوس�يلة والقب�ور � لتدف�ع عن قلبك 
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وعقل�ك م�ا يث�ريه خص�وم التص�وف وأدعي��اؤه من ُش�َبه 
ُمضلِّلة واستش��كاالت باطلة، تعصبًا لغري وجه اهلل .

)7( يش�ط عن�دنا لقراءة األوراد واألحزاب واألذكار واألدعية 
) منف�ردًا أو يف جاع�ة (: حس�ن التوج�ه ، ومت�ام األدب ، 
وصح�ة النطق ، والفهم ول�و إمجاالً ، واس�تحضار الرابطة 
الروحي�ة ، بع�د التوبة واالس�تغفار واالس�تفتاح بيشء من 

كتاب اهلل وأدعية رسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم .

)8( نح�ن نحب جيع أولياء اهلل ، أحياًء وموتى ، من كل مذهب 
ومشب رشعي ، ونتبك هبم جيعًا ، وكما ال نفرق بن أحد 
من رس�له تع�اىل ، ال نفرق بن أحد م�ن أوليائه الصاحلن ، 
ونرتك احلكم باألفضلية بينهم إىل اهلل ، الذي ال يعلم الغيب 
 س�واه ، ونق�رر أن م�ن ادع�ى الوالي�ة فه�و كاذب ، فالويل 

ال يعلن عن نفسه .

واهلل املوفق املستعان .

* * *
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ليس هذا من التصوف

ليس من التصوف اإلسالمي: القول بمخالفة الريعة للحقيقة، 
أو أن أه�ل احلقيقة ال يتقيدون بالريعة ، أو أن ظاهر اإلس�الم يشء 

غري باطنه ، أو أن مسلمًا عاقاًل ُرفع عنه التكليف .

وليس من التصوف : القول باحللول أو االحتاد ، أو الوحدة التي 
تزع�م أن الك�ون ه�و اهلل ، واهلل هو الك�ون ، وما جاء مم�ا يوهم ذلك 
ع�ىل لس�ان بعضهم فه�و مؤول با يواف�ق دين اهلل ، أو هو مدس�وس 
 ع�ىل القائ�ل ، أو هو مما قال�ه يف حالة الفناء والغيبوبة عىل لس�ان احلق 

عز وجل ، ونحن نستغفر اهلل للجميع ، ونحسن الظن بكل مسلم .

وليس من التصوف: الذكر عىل الطبل والزمر بأنواعه مها كان.

وليس من التصوف: حتريف أساء اهلل والرقص هبا ممطوطة ، أو 
حمول�ة إىل أصوات س�اذجة ال معنى هلا ، وال ق�راءة األوراد بغري فهم 

وال إعراب .

ولي�س م�ن التص�وف: لبس عائ�م الري�ش ، وال محل س�يوف 
 ، البطال�ة  وال   ، الب�الدة  وال   ، الق�ذارة  وال   ، والصفي�ح   اخلش�ب 

وال اجلهالة بدين اهلل ، وال ادعاء الوالية واملتاجرة بالكرامات .
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من أقوال شيخنا اإلمام الرائد
يف النصيحة لإلخوان واملريدين

ه�ذه جمموعة من األقوال الطيبة اجلامعة، واحلكم النافعة، كتبها 

نصيح�ة لتالمي�ذه ش�يخنا األس�تاذ اإلمام حمم�د زكي إبراهي�م رائد 

العشرية املحمدية رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة .

قال ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه:

�- اإلخوان روح واحدة يف أجساد متعددة.

2- واإلخوان أغصان متعددة من رسحة واحدة.

�- الكسل واليأس من مفاتيح الذل والضياع.

4- عليك العمل، وعىل اهلل النتيجة.

5- العمل مع الغفلة خري من الغفلة عن العمل.

6- التوكل عىل غري اهلل تأكل، وأعظم الكرامة لزوم االستقامة.

7- ال تكون الزهادة باجلهل والبالدة، وإنا هي باجلد واالستفادة، 
وإجادة العبادة.
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8- ال يك�ون ال�ويل م�ن رج�ال الدع�اوى والظه�ور، وإال فقد 
اس�تدرجه زور الفج�ور، وغره باهلل الغ�رور، وكان يف دنياه 

يف روض ومن أخراه يف تنور.

9- اخل�ري والر ع�دوى وتقليد، فأصلح الف�رد تصلح األرسة، 
تصل�ح أخرى، تصل�ح الناحية، تصل�ح املجموعة، تصلح 

األم�ة.

�0- عىل األخ يف اهلل: السمع والطاعة، فليس أضيع من اجلامح 
يف سوق الرضا، وال أمحق من اهلارب من سيف القضا.

��- األخ األم�ي يف ذم�ة األخ الق�ارئ، واألخ الفق�ري يف ذم�ة 
الغن�ي، والضعيف يف ذم�ة القوي، فميثاق األخوة يس�جل 

احلقوق، ويرتق الفتوق.

�2 - تتألف مجعية � زاوية � اإلخوان من مخسة، كا قام اإلسالم 
من قبل عىل مخسة، هم:

��� املصطفى صىل اهلل عليه وآله وسلم.

��2 أول من أسلم من الرجال � أبو بكر �.
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��� أول من أسلم من النساء � خدجية �.

��4 أول من أسلم من املوايل � بالل �.

��5 أول من أسلم من الصبيان � عيل �. عليهم الرضوان .

��- جي�ب أن تع�ظ الن�اس بأفعالك قب�ل أن تعظه�م بأقوالك، 

فالناصح بغري حاله كاملنفق من غري ماله.

�4- ال ت�ورط نفس�ك يف الكالي�ات، وجاهده�ا يف ت�رك مجيع 

املكيفات، وال جتعل عليك س�لطانًا لش�هوة من الشهوات، 

واصبغ بيتك وقولك وعملك بصبغة اإلسالم.

ين، وال تتنطع فيه، واعمل جهدك بالسنن،  �5 - ال تفرط يف الدِّ

واعلم أن التقوى يف القلوب، والتزم الكال والوقار واجلد، 

وإياك وفضول القول والعمل.

�6- التمس العزائم، واستحرض نشاطك ومهتك، واعذر النَّاس 

إن أخط�أوا أو قرصوا، وإياك والكس�ل، وإياك واليأس من 

روح اهلل.
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�7- ال تنقطع عن جمالس اإلخوان، وارض بأحكامهم، ونفذها 
بأمانة، واحفظ تعاليمهم العرة عن ظهر قلب، واس�تظهر 

ما استطعت األوراد واألحزاب واألدعية اخلاصة هبم.

د لس�انك النط�ق بالعربي�ة، وثق�ف نفس�ك باملعارف  �8- ع�وِّ
ل دائًا  اإلس�المية، وتعرف جهدك إىل السرية النبوية، وفضِّ
كل األش�ياء الوطني�ة، والتقالي�د العربية اإلس�المية، وكن 

عمليًا منفذًا ما اقتنعت به، غيورًا عليه.

�9- احرص تعاملك بكل وسيلة مع الصناع والتجار واملحرتفن 
م�ن إخوانك، فإنَّا هم هم قرب�اك، وأحق بمودتك ونداك، 

وسدد ديوهنم من زكاة مالك، ترض إخوانك وموالك.

20- اجعل لنفسك وردًا قرآنيًا، وامحل املصحف صديقًا ووليًا، 
واحف�ظ عىل األق�ل أربعن حديثًا نبوي�ًا، فإهّنا زادك إىل يوم 

تبعث حيا.

�2- اكتف بأقل كس�ب ممكن يف معامل�ة اإلخوان، واصدقهم، 
وأحس�ن إليه�م ب�ا فضل�وك، فه�ل ج�زاء اإلحس�ان إال 

اإلحسان.
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22- اجع�ل من زكاة مالك وزرعك نصيبًا مفروضًا إلخوانك، 
وأوص هلم بجزء من تركتك قبل موتك، وانو احلج واقتصد 

له من مالك وإن قل.

�2- ارج�ع يف استش�ارتك وتقاضي�ك واس�تفتاءاتك إىل كب�ار 
إخوان�ك يف اهلل، فإهّنم عش�ريتك وحزب�ك، لئال تضل وال 

تفتضح.

24- اطلب العلم حيث كان، وال تذكر إال مع اإلخوان، فالعلم 
مطالب تأتلف، والذكر مشارب ختتلف.

25- اعل�م أن كل من لك عليه حق الوالية مطلوب منك رشعًا 
أن تربيه عىل مبادئ اإلسالم ونخوته، وتلقنه تعاليم اإلخوان 
ودروس�هم، حتى يكون بيتك حرمًا مس�لًا، فيصبح وحدة 

بذاهتا من وحدات كتائب اإلخوان يف جيش اهلل تعاىل .

* * *
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* و يقول شيخنا ريض اهلل عنه :

-  ليس الطريق ملن سبق ، إن الطريق ملن صدق .

- َم�ْن خال�ف عنا فليس منا ، وإن انتس�ب إلينا، ومس�ئوليته فيا 
يأتيه عليه ال علينا .

- َمْن اعتنق مبادئنا ، وقرأ أورادنا ، فهو منا ، وإن مل نره ومل يرنا.

* و يقول شيخنا ريض اهلل عنه :

الراغ�ب يف مؤاخاتن�ا ليبلغ كلمة اهلل تع�اىل، ويؤدِّي واجب 
خالفته عن اهلل نحو نفسه وأهله ووطنه ودينه، عىل ُطْهر ونظافة، 
ووضوح وانكش�اف، وتواضع مطل�ق، وعىل رضًا من اهلل، ومن 

الشعب، ومن الدولة، بحمد اهلل تعاىل .

فليعلم أوالً وأخرًا :

- أننا قلة فقرية مؤمنة .

- وأنَّ قوتن�ا يف قلتن�ا، وأنَّ فخرن�ا يف فقرن�ا، وأنَّ رسَّ نجاحنا يف 
إياننا .



4�

- وأنن�ا نؤم�ن بالتعب�د والفضيل�ة والعل�م والعم�ل، وأننا نكره 
التفاخر والتظاهر والتكاثر والدعاوى .

- وأنَّ سبيلنا � احلق �، ولو مل يكن معنا أحد .

- وأنَّ وس�يلتنا التعبد والدعوة، والعلم والعمل، وحس�ن الظن 
وحسن اخلُُلق .

- وأنَّ مذهبنا � احلكمة واملساملة �.

- وأنَّ غايتنا � اهلل � تعاىل وحده .

ف�إن كان الراغ�ب يف مؤاخاتنا قد أرضاه ه�ذا املذهب، فإن 
كان متصوف�ًا بالفع�ل فه�و عىل طريقت�ه ومربه وبركة ش�يخه، 
يس�ري معنا متعاوًنا يف حتقيق أهدافنا، وال نطلب منه إالّ أن يتزود 
ب�� �املحمدي�ة� الت�ي ال خيطئها إالّ حم�روم؛ ف�� � املحمدية � هي 
ل كل حركاتك  التس�امي بما أنت عليه إىل أعىل مراقي�ه، وأن حتوِّ

وسكناتك وأفعالك إيل عبادات خالصة هلل .

�ا إذا لم يك�ن األخ قد تصوف، فإن ش�اء دللن�اه عىل من  أمَّ
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نرجو أن يوصله إىل اهلل من الس�ادة ، وإن شاء آخيناه عىل مربنا 
الذي نمارس�ه يف اهلل، س�واء يف ذل�ك الرجال والنس�اء والفتيان 

والفتيات  .

ٍد وعى آلِِه وَصْحبِِه وَسلََّم * * وَصىَّ اهلل عى َسيِِّدَنا حُمَمَّ

* مت�ت � الطبعة الس�ابعة � من هذه الرس�الة ، وكان الفراغ من 

صفها ومراجعتها ومقابلة أصوهلا ىف يوم األربعاء �4 من شهر شعبان 

�4�0ه�� ، املواف�ق 2009/8/5 م ، اعتنى هب�ا وقابلها عىل أصوهلا 

تلميذ اإلمام الرائد : حميي الدين حس�ني يوسف اإلسنوي من خرجيي 

األزهر الريف ، واهلل املوفق املستعان .






